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ส่วนที่ 1
บทสรุปสำหรับผูบ้ ริหำร
1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
1.1 ผลสัมฤทธิ์
ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ผู้เรียน และผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ มีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำร หรือกำรประกอบอำชีพ
อิสระ และมีผลงำนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย และกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ สำมำรถ
เข้ำไปแข่งขันในระดับชำติ มีกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในระดับ ปวช.3 และปวส.2 ทุกแผนกวิชำ
สรุปคุณภำพใน ระดับยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นผลจำกกำรพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำรและวิชำชีพของสถำนศึกษำ
และบ่มเพำะผู้เรียนให้เป็นผูป้ ระกอบกำร สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลงำนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ผลสะท้ อ น ผู้ เ รี ย นมี ค วำมรู้ ทั ก ษะ ด้ ำ นวิ ช ำกำรและวิ ช ำชี พ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เป็ น ผู้ เ รี ยนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกของกำรเป็นผู้ประกอบกำร
ด้ำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียน กำรสอน
สถำนศึกษำได้พัฒนำหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ โดยปรับปรุงรำยวิชำเดิม และสนับสนุนให้
ครุจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้กำรจัดกำรเรียน กำรสอนมีคุณภำพ และ
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
สรุปคุณภำพใน ระดับยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นผลของกำรที่สถำนศึกษำสนับสนุนในกำรอบรมกำรเขียนแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลสะท้อน พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21
ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียน กำรสอน กำร
บริหำรจัดกำรชั้นเรียน และกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีส่วนร่วมในกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จัดทำแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี มีกำรใช้นวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมุลสำรสนเทศ (RMS2016)
สรุปคุณภำพใน ระดับยอดเยี่ยม ครูผู้สอนกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ผลสะท้อน ครูผู้สอนให้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียน กำรสอน กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน และ
กำรพัมนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ
ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม
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สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียน กำรสอนในระบบทวิภำคี โดยระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียน กำรสอน
ร่วมกับสถำนประกอบกำร บุคคล ชุมชน และองค์กรต่ำงๆ เพื่ อยกระดับ และพัฒนำคุณภำพสถำนศึก ษำ และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอำสำ โดยใช้วิชำชีพ สร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
สรุปคุณภำพใน ระดับยอดเยี่ยม สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียน กำรสอนในระบบทวิภำคี
ผลสะท้อน สำมำรถระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียน กำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำร บุคคล ชุมชน
และองค์กรต่ำง ๆ ผู้เรียนมีจิตอำสำ
ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน
สถำนศึกษำได้พัฒนำ ดูแลสภำพแวดล้อมเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียน กำรสอน และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ให้มีควำมพร้อม และเพียงพอต่อกำรใช้งำนของผู้เรียน หรือผู้รับบริกำร
สรุปคุณภำพใน ระดับยอดเยี่ยม สถำนศึกษำมีควำมพร้อมในด้ำนด้ำนปัจจัยพื้นฐำน
ผลสะท้อน สภำพแวดล้อมเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียน กำรสอน
2. กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถำนประกอบกำร
1. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรวิทยำลัยฯ คณะกรรมกำรบริหำร
สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำร องค์กรต่ำง ๆ
2. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถำนประกอบกำร องค์กรต่ำง ๆ ในกำรทำสิ่งประดิษฐ์
งำนสร้ำงสรรค์ นวั ตกรรม สำมำรถนำไปใช้ได้จริงในชุมชน และสำมำรถต่อยอดเชิงพำณิชย์ได้ และเผยแพร่สู่
สำธำรณชน
3. ระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ในกำรจัดกำรเรียน กำรสอนแบบทวิภำคี
4. สถำนศึกษำให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (Fix it) กับชุมชน และสังคม
5. เป็นสถำนศึกษำแห่งกำรเรียนรู้ให้กับชุมชน
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด
1. ผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีสมรรถนะเป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำ
2. ผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีทักษะวิชำชีพและทักษะชีวิตที่จำเป็นใน ศตวรรษที่ ๒๑
3. ผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำ
4. ส่งเสริมควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด้ำน หลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร ตลำดแรงงำน
5. จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำ โดยยึด ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง และส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
6. ให้กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำด้ำนบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำร สถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิ บัติกำร
โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี สำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณ
7. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำแบบส่วนร่วม
8. ควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
9. พัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice)
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ศูนย์บ่ม เพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิท ยำลัยเทคนิคพัทยำ ได้รับ รำงวัลระดับชำติ 5 ดำว ในปีก ำรศึกษำ
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ตำมทฤษฎีวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)
1.P (Plan) กำรวำงแผน
1.1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำและผู้เรียน
ซึ่งกำหนดอยู่ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำ/แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
1.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรประชุมชี้แจงครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ศักยภำพศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
1.4 ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุนในกำรแข่งขันกำรเขียนแผนธุรกิจ ระดับสถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด
ระดับภำค และระดับชำติ
2.D(Do) กำรปฏิบัติตำมแผน
2.1 ดำเนินโครงกำรอบรมบ่มเพำะกำรเป็นผู้ประกอบกำรกำร และประกวดแผนธุรกิจ
2.2 นำกลุ่มผู้เรียนที่ได้รำงวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ไปศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำรที่มีกำรดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2.3 ผู้เรียนดำเนินธุรกิจ โดยมีครูที่ปรึกษำธุรกิจดูแล นิเทศ ติดตำม เป็นระยะๆ
2.4 ผู้เรียนประชำสัมพันธ์ โฆษณำ กำรดำเนินธุรกิจ เช่น Face book , Line ,ป้ำย,แผ่นพับ
3.C (Check) กำรตรวจสอบ
3.1 รำยงำนสรุปผลกำรประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย งบกำไรขำดทุน งบแสดงฐำนะกำรเงิน
รำยงำนกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
3.2 รำยงำนสรุปผลกำรประกอบธุรกิจตำมกระบวนกำร PDCA เสนอผู้บริหำร
4.A (Action) กำรปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำงำน
4.1 รำยงำนกำรนิเทศ เสนอต่อผู้บริหำร
4.2ปรับปรุงแก้ไขตำมรำยงำนกำรนิเทศของครูที่ปรึกษำธุรกิจ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น คือ
1. มำตรฐำนกำรดำเนินธุรกิจในศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ
2. กำรจัดกำรควำมรู้ หรือ KM (Knowledge Management) แนวทำงกำรทำงำน
ภำยในสถำนศึกษำ เพื่อทำให้เกิดกำรนิยำม ควำมรู้ขององค์กรขึ้น และทำกำรรวบรวม, สร้ำง, และกระจำยควำมรู้
ของสถำนศึกษำ ไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดกำรต่อยอดของควำมรู้ , นำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึง
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรูภ้ ำยในสถำนศึกษำขึ้น คือ กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มอี ยู่ ซึ่งกระจัดกระจำยอยูใ่ น
ตัวบุคคลหรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถำนศึกษำ สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเอง
ให้เป็นผู้รู้ นำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
ปัจ จัยเกื้ อหนุน หรือ ปัจ จัยแห่ง ควำมสำเร็จ คือผู้บ ริห ำรให้ควำมสำคัญ ในกำรส่ง เสริม สนับ สนุนให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบกำร และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ ทำงำนตำมขั้นตอน PDCA
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถำนศึกษำ
ที่อยู่
วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 15/17 หมู่ 2 ตำบลนำเกลือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038221643 โทรสำร 038221818
E-mail Chonburi05@vec.mail.go.th Website http://www.pattayatech.ac.th
ประวัติสถำนศึกษำ
กำรจัดกำรศึกษำ
สภำพชุมชน
ในอดีตก่อนที่น่ำเกลือจะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเคยเป็นแหล่งอุตสำหกรรมมำก่อน อำชีพหลักของ
ชำวนำเกลือ คือ กำรท ำนำเกลือ จึงทให้มีกลิ่นอำยของบ้ำน เรือโบรำณอยู่ในปัจจุบัน ที่นำเกลือ คุณยังคง
จะได้เจอบ้ำนเรือนเก่ำๆ ที่ท ำด้วยไม้, ถนนสำยแคบ ๆ ร้ำนก๋วยเตี๋ยวท้องถิ่น และเรือหำปลำ บรรดำบ้ำนเรือน
ที่สร้ำงอยู่เหนือ แอ่งน้ำดูเหมือนกันภำพวำด เมื่อเดินไปตำมถนนก็จะพบกับร้ำนขำยของหัตถกรรมซึ่งเป็น
หัตถกรรมของท้องถิ่น แต่เมื่อไปถึงวงเวียนปลำโลมำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกำร เริ่มต้นถนนเลียบชำยหำด
อำณำเขตพัทยำเหนือ สิ่งแวดล้อมก็จะดูแตกต่ำงจำกนำเกลือไปอย่ำงสิ้นเชิง บรรดำโรงแรม บ้ำนพัก และ
ร้ำนอำหำร ถูกสร้ำงขึ้นมำกมำยติดกับถนนเลียบชำยหำดและที่นี่คุณยังสำมำรถเดินเล่น ใต้ร่มต้นปำล์มไปตำม
ทำงเดินเท้ำเลียบชำยหำด ที่เพิ่งสร้ำงเสร็จไปยังส่วนของพัทยำ ที่เป็นที่รู้จักกันดีว่ำถนนสองสำยสอง
พัทยำ ซึ่งมีโรงแรม แหล่งช้อปปิ้ง คลับ บำร์และสำนักงำนตำรวจท่องเที่ยวตั้งอยู่
สภำพเศรษฐกิจ
ชลบุรีเป็นย่ำนชุมชนจีนที่ใหญ่ที่สุดในภำคตะวันออก คนจีนในชลบุรีส่วนใหญ่เป็นเชื้อสำยแต้จิ๋ว ซึ่งเชี่ยวชำญ
กำรค้ำและมีบทบำทสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจ ประมง อุตสำหกรรม เกษตรกรรม และเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนในช่วง
ต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกำลที่ 2-3) อยู่แถบชำยทะเลเมืองบำงปลำสร้อย ท ำกำรค้ำและประมงอย่ำงกว้ำงขวำงจน
มีเหลือส่งออกไปยังต่ำงประเทศ อีกทั้งเป็นผู้นำอ้อยเข้ำมำปลูก และริเริ่มอุตสำหกรรมน้ำตำลทรำยแถบอำเภอ
บ้ำนบึง อำเภอพำนทอง และอำเภอพนัสนิคม ส่วนคนจีนที่อพยพเข้ำมำในสมัยรัชกำลที่ 5 มักทำอำชีพปลูก
ผักและเลี้ยงเป็ดอยู่ในบริเวณเดียวกัน สำหรับชนชำวลำวนั้นอพยพเข้ำมำช่วงรัชกำลที่ 3 มีอำชีพทำไร่ ทำนำ
และมีควำมสำมำรถพิเศษในกำรทำหัตถกรรมจักสำน ส่วนชำวมุสลิมอพยพเข้ำมำตั้งแต่สมัยอยุธยำ
สภำพสังคม
คนเมืองชลในปัจจุบันนับถือศำสนำพุทธมำกถึง 97 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือนับถือศำสนำ
คริสต์ อิสลำม และอื่น ๆ โดยผสมผสำนควำมเชื่อควำมศรัทธำในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ำไว้ในศำสนำที่ตนนับถือ
ด้วย เช่น เมื่อถึงช่วงเทศกำลกินเจประมำณเดือนตุลำคมของทุกปี ผู้คนที่ศรัทธำก็จะพำกันนุ่งขำวห่ม
ขำว งดกำรบริโภคเนื้อสัตว์ แล้วเดินทำงไปร่วมสวดมนต์บำเพ็ญทำนยังโรงเจต่ำง ๆทั่วจังหวัดชลบุรี หรืออีก
ตัวอย่ำงหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ คนเมืองชลมักเดินทำงไปที่เขำสำมมุข เพื่อสักกำระและขอพรจำกเจ้ำแม่
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สำมมุข บริเวณเขำสำมมุขซึ่งไม่ห่ำงจำกหำดบำงแสนและอ่ำงศิลำ สองตัวอย่ำงนี้คือควำมเชื่อของชำวจีนที่
ผสำนรวมเป็นเนื้อเดียวกับควำมศรัทธำท้องถิ่น จนไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้
2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ

2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ
ข้อมูลผู้เรียน
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.

ปกติ
500
361
491
1352

ทวิภาคี
215
139
128
482

ทวิศึกษา
0
0
0
0

รวม
715
500
619
1834
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ระดับชั้น
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.

ปกติ
190
170
360

ทวิภาคี
205
89
294

รวม
395
259
654

ข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
ระดับชั้น
แรกเข้า
สาเร็จการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ
ปวช.3
731
325
44.46
ปวส.2
287
190
66.20
รวม
1018
515
50.59
ข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
ระดับชั้น
แรกเข้า
สาเร็จการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ
ปวช.3
804
372
46.27
ปวส.2
264
211
79.92
รวม
1068
583
54.59
ข้อมูลบุคลำกร
ทั้งหมด มีใบประกอบ สอนตรงสาขา
ประเภท
(คน) วิชาชีพ(คน)
(คน)
ผู้บริหำร/ ผู้รบั ใบอนุญำตผูจ้ ัดกำร/ ผู้อำนวยกำร/ รอง
5
5
ผู้อำนวยกำร/ ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำร
ข้ำรำชกำรครู/ ครูเอกชนที่ได้รบั กำรบรรจุ/ ผู้ที่ได้รบั กำรรับรอง
16
16
16
ข้ำรำชกำรพลเรือน
0
พนักงำนรำชกำรครู
25
24
25
พนักงำนรำชกำร(อื่น)
0
ครูพิเศษสอน
33
23
32
เจ้ำหน้ำที่
24
บุคลำกรอื่นๆ (นักกำรภำรโรง/ ยำมรักษำกำร/ พนักงำนขับรถ/ ฯ) 11
รวม ครู
74
63
73
รวมทั้งสิ้น
114
63
73
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ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)
อุตสำหกรรม
7
7
14
พำณิชยกรรม
4
4
8
ศิลปกรรม
0
0
0
คหกรรม
0
0
0
เกษตรกรรม
0
0
0
ประมง
0
0
0
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว
2
2
4
อุตสำหกรรมสิ่งทอ
0
0
0
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
0
0
0
รวมทั้งสิ้น
13
13
26
ข้อมูลอำคำรสถำนที่
ประเภทอาคาร

จานวน(หลัง)
7
3
1
2
2
15

ประเภทงบประมาณ

จานวน(บาท)
19.00
5.00
24.00
21.00
3.00
72.00

อำคำรเรียน
อำคำรปฏิบัติกำร
อำคำรวิทยบริกำร
อำคำรอเนกประสงค์
อำคำรอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น
ข้อมูลงบประมำณ
งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรำยจ่ำยอื่น
รวมทั้งสิ้น

-๘-

2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ
ปรัชญำ
คุณธรรมเยี่ยม เปี่ยมวิชำ พัฒนำอำชีพ
อัตลักษณ์
จิตบริกำรสำธำรณะ
เอกลักษณ์
สถำนศึกษำพอเพียง
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
วิสัยทัศน์
เป็นองค์ก รแห่งกำรเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้ำงนวัตกรรม นำเทคโนโลยีที่ทั นสมัยเพื่อใช้บ ริห ำรจัดกำร
สถำนศึกษำนำพำสู่ Smart Collage
พันธกิจ
1. ผลิตกำลังคนอำชีวศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและของ
ประเทศ
2. พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษำ ครู
บุคลำกรของวิทยำลัยฯ เป็นคนดีของสังคม
3. พัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับสถำนประกอบกำรในกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนฝีมือแรงงำนอย่ำง
เป็นระบบในทุกระดับ
4. ร่วมมือ บริกำร ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ประชำชนในงำนด้ำนอำชีวศึกษำ
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษำมีงำนทำและมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้ประกอบกำรได้
เป้ำประสงค์
1. ผลิตบุคลำกรให้มี ควำมรู้และทัก ษะวิชำชีพด้ำนเทคโนโลยีก ำรผลิตและอุตสำหกรรม ตำมหลัก สูตรที่
เหมำะสมกับเศรษฐกิจและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนสำมำรถบริหำรและประกอบอำชีพในระดับ
สำกล
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษำ ครู บุคลำกรอำชีวศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมหลักคุณธรรม
3. ร่วมกับสถำนประกอบกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
4. บริก ำรวิชำชีพ ที่ เหมำะสมตำมควำมต้อ งกำรของชุม ชน สัง คม องค์ก รทั้ ง ภำครัฐและเอกชนเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียนเตรียมควำมพร้อมกำรเป็นผูป้ ระกอบกำร และต่อยอดผูไ้ ด้รบั
กำรบ่มเพำะให้สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรใหม่
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่1 ด้ำนกำรพัฒนำผลกำรจัดกำรศึกษำด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
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ยุทธศำสตร์ที่4 ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพให้ได้มำตรฐำน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำผลกำรจัดกำรศึกษำด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
มำตรกำรที่ 1 พัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือทำงำนในสถำน
ประกอบกำรจนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษำต่อในระดับสูง
มำตรกำรที่ 2 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำมีควำมรักและภำคภูมิใจในวิชำชีพ และเล็งเห็นควำมสำคัญของวิชำชีพที่
มีต่อสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
มำตรกำรที่ 1 บริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรมและนโยบำยของหน่วย
ต้นสังกัด
มำตรกำรที่ 2 บริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรให้ตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำน
มำตรกำรที่ 3 บริหำรกำรเงินและงบประมำณให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร
มำตรกำรที่ 4 พัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่ มีกำรนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
มำตรกำรที่ 5 มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย
กลยุทธ์ที่ 3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มำตรกำรที่ 1 พัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบ มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มำตรกำรที่ 2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพให้ได้มำตรฐำน
มำตรกำรที่ 1 จัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒ นำ
มำตรฐำนกำรศึกษำ และนำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ
รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
รายการ
รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
รายการ
รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ให้โดย
นำงสำวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว
รอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำ
ภำค
เครื่องยกฝำตะแกรงเหล็กปิดร่องระบำยน้ำ
ชนะเลิศ
ชีวศีกษำ

-๑๐-

ชื่อ-สกุล/รายการ
นำยพลวัฒน์ ไชยศรี
อุปกรณ์อัดผงกำแฟ
นำยสุวิทย์ รสหอม
อุปกรณ์ช่วยเตือนระวังคนตกรำงรถไฟและรถไฟฟ้ำ
นำยศิริวัฒน์ ศรีเล็กยัง
ซำลำเปำเบญจรงค์
นำยสุริยำ สวัสดิ์นพรัตน์
อุปกรณ์ช่วยเตือนระวังคนตกรำงรถไฟและรถไฟฟ้ำ
นำยนพรัตน์ กลิ่นหอม
เก้ำอี้กำยภำพ
นำยสง่ำ คูคำ
กระทะทอดไร้กำกระบบ 2 น้ำ
นำยสง่ำ คูคำ
กระทะทอดไร้กำกระบบ 2 น้ำ
นำยธีรศักดิ์ พลิ้งวงศ์
เครื่องยกฝำตะแกรงเหล็กปิดร่องระบำยน้ำ
นำยพลวัฒน์ ไชยศรี
อุปกรณ์ขยำยถุงพับข้ำง
นำยชโลมพร แน่นหนำ
ชุดดูดลูกปืนเพลำกลำง
นำงสุรีย์ หนองกก
ระบบจัดกำรยืม - คืนอุปกรณ์เครื่องมือ และหนังสือ แบบ
ออนไลน์
นำยสง่ำ คูคำ
ฟำร์มไก่อจั ฉริยะ
นำงสำวธนภรณ์ ศิลำรำช
สลัดทอดร้อยรวมใจ
นำงสำวชัญญำณ์ภัช นำชัยทอง
ลุยสวน กร๊อบ กรอบ
นำยสุวิทย์ รสหอม
เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยไร้คนขับ

รางวัล ระดับ
ชนะเลิศ ภำค
ชนะเลิศ ภำค
ชนะเลิศ ภำค
ชนะเลิศ ภำค
ชนะเลิศ ภำค
ชนะเลิศ ภำค
ชนะเลิศ ภำค
รอง
ภำค
ชนะเลิศ
รอง
ภำค
ชนะเลิศ
รอง
ภำค
ชนะเลิศ

ให้โดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ

รอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
ภำค
ชนะเลิศ
อำชีวศึกษำ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
ภำค
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
ภำค
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
ภำค
อำชีวศึกษำ
ภำค

-๑๑-

ชื่อ-สกุล/รายการ
นำยสุริยำ สวัสดิ์นพรัตน์
อุปกรณ์ฉีดน้ำยำรีดผ้ำ
นำยธำณี แสงโชติ
อุปกรณ์ช่วยกัดงำนเหลี่ยม
นำงสำวอมรรัตน์ ไชยแก้ว
ไก่สมุนไพร
นำยธีรศักดิ์ พลิ้งวงศ์
เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยไร้คนขับ
นำยชโลมพร แน่นหนำ
แม่แรงไฟฟ้ำ
นำยบอย โคตรภักดี
ไม้เท้ำอัจฉริยะ
นำยสง่ำ คูคำ
อุปกรณ์อุ่นนมแม่จำกเต้ำแบบพกพำ
นำยสง่ำ คูคำ
Pattayatech Smart Home
นำยจำรึก จำรุมิตร
เครื่องฝำนผัก
นำยจำรึก จำรุมิตร
เครื่องคัดขนำดกุง้ แห้ง
นำยศักดิ์ชัย ชุมไธสงค์
เครื่องวำดลำยวงจรควบคุมด้วย Arduino
นำยสง่ำ คูคำ
กระทะทอดไร้กำกระบบ 2 น้ำ
นำยนพรัตน์ กลิ่นหอม
เก้ำอี้กำยภำพ (Chair physical therapy project)
นำงสำวสมฤทัย บุญก่อ
ซอสผัดไทยสับปะรด
นำงสำวสุรีภรณ์ สุขธนำรักษ์
ซำลำเปำเบญจรงค์

รางวัล
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รำงวัล
อื่น ๆ
รำงวัล
อื่น ๆ
รำงวัล
อื่น ๆ
รำงวัล
อื่น ๆ

ระดับ
ภำค
ภำค
ภำค
ภำค
ภำค
ภำค
ภำค
ภำค
ภำค
ภำค
ภำค
ภำค
ภำค
ภำค
ภำค

ให้โดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ

-๑๒-

ชื่อ-สกุล/รายการ
นำงสำวกมลรัตน์ เอี่ยมโคกสูง
อุปกรณ์อัดผงกำแฟ

รางวัล ระดับ
ให้โดย
รำงวัล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
ภำค
อื่น ๆ
อำชีวศึกษำ

รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
ระดับ

ให้โดย

รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ให้โดย
นำงสำวขวัญฤดี สลับสี
ชนะเลิศ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ซอสผัดไทยสับปะรด
นำยจักรพงษ์ พนมยงค์
ชนะเลิศ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ซำลำเปำเบญจรงค์
นำยจิรำยุ เรียงวงษ์
ชนะเลิศ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
กระทะทอดไร้กำกระบบ 2 น้ำ
นำยสหชัย สำสิทธิ์
ชนะเลิศ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
เก้ำอี้กำยภำพ (Chair Physical Therapy Project)
นำงสำวสุกญ
ั ญำ ไชยวงศ์
ชนะเลิศ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
อุปกรณ์อัดผงกำแฟ
นำยสุทธิพงษ์ ภำนุรัตน์
รองชนะเลิศ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
เครื่องยกฝำตะแกรงเหล็กปิดร่องระบำยน้ำ
นำยศิริวัฒน์ ศรีเล็กยัง
ชนะเลิศ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ซอสผัดไทยสับปะรด
นำงสำวนพเก้ำ เมฆศรี
รองชนะเลิศ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
เครื่องฝำนผัก
นำยวัชรพงษ์ ฤทธิประเสริฐ
รองชนะเลิศ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
เครื่องขำยปำกกำหยอดเหรียญ
นำงสำวเอื้องไพร ทับทอง
รองชนะเลิศ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ฟำร์มไก่อจั ฉริยะ
นำยวัฒนำ เงำงำม
รองชนะเลิศ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ชุดสำธิต เครื่องรดน้ำต้นไม้และใส่ปุ๋ยอัตโนมัติ
นำงสำวสุพัตรำ ไกรแก้ว
รองชนะเลิศ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ไก่สมุนไพร

-๑๓-

ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ให้โดย
นำยสิทธิศักดิ์ กัณหำ
รองชนะเลิศ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ชุดสำธิต เครื่องรดน้ำต้นไม้และใส่ปุ๋ยอัตโนมัติ
นำยธนำยุทธ ปำนกล้ำ
รำงวัลอื่น ๆ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
เครื่องยกฝำตะแกรงเหล็กปิดร่องระบำยน้ำ
นำยธนกิจ มำกมณี
ชนะเลิศ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
อุปกรณ์ช่วยเตือนระวังคนตกรำงรถไฟและรถไฟฟ้ำ
นำงสำวมนัสนัน ศรีทองแจ้ง
รำงวัลอื่น ๆ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ซำลำเปำเบญจรงค์
นำงสำวจิรำพร เกตุทอง
รำงวัลอื่น ๆ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ซอสผัดไทยสับปะรด
นำยกวิน โรจน์บุนส่งศรี
ชนะเลิศ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
อุปกรณ์ช่วยเตือนระวังคนตกรำงรถไฟและรถไฟฟ้ำ
นำงสำวเจนจิรำ บำนแย้ม
รำงวัลอื่น ๆ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
กระทะทอดไร้กำกระบบ 2 น้ำ
นำยสหชัย สำสิทธิ์
รำงวัลอื่น ๆ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
เก้ำอี้กำยภำพ (Chair physical therapy project)
นำยสหชัย สำสิทธิ์
รำงวัลอื่น ๆ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
เก้ำอี้กำยภำพ (Chair physical therapy project)
นำงสำวสุกญ
ั ญำ ไชยวงศ์
รำงวัลอื่น ๆ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
อุปกรณ์อัดผงกำแฟ
นำงสำวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว
รำงวัลอื่น ๆ ภำค สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
เครื่องยกฝำตะแกรงเหล็กปิดร่องระบำยน้ำ
รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
ระดับ
ให้โดย
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ส่วนที่ 3
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

มำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน 9 ประเด็น ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ มีทักษะและ
กำรประยุก ต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึก ษำแต่ละระดับ กำรศึกษำ และมี คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้
1.1 ด้ำนควำมรู้
ผู้ส ำเร็จ กำรศึก ษำอำชีวศึก ษำมี ควำมรู้เ กี่ ยวกั บ ข้อเท็ จ จริง ตำมหลักกำร ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน หรือทำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้
ผู้ส ำเร็จ กำรศึก ษำอำชีวศึก ษำมีทั ก ษะที่ จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั ก ษะวิชำชีพ และทั ก ษะชีวิตเป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึก ษำแต่ละระดับกำรศึก ษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี
1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษำ
เอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิด ชอบตำมบทบำทหน้ำที่ของตนเองตำม
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจำนวนตำมเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่ เ น้นผู้เ รียนเป็นส ำคัญ และบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึ ก ษำอย่ำงมี ป ระสิท ธิภ ำพ มี
ควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยสำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ กำกับดูแลสถำนศึก ษำ
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้
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2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ
สถำนศึก ษำใช้ห ลัก สูตรฐำนสมรรถนะที่ สอดคล้องกั บควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุม ชน สถำนประกอบกำร
ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือกำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพิ่มเติมให้ทั นต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและควำมต้อ งกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมื อกั บ สถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจำนวนตำมเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง
เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงำน ตำมหลักสูตร มำตรฐำนคุณวุฒิ
อำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน
ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณของสถำนศึกษำที่มีอยู่อย่ำงเต็ม
ศักยภำพและมีประสิทธิภำพ
2.4 ด้ำนกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
สถำนศึกษำมีควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยสำคัญที่หน่วยงำนต้นสังกัด
หรือหน่วยงำนที่กำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
ผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
สถำนศึก ษำร่วมมื อกับบุคคล ชุม ชน องค์ก รต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มี ก ำรจัดทำนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศในกำรจัด
กำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมำะสม เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้
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3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดยผู้บริหำร ครู
บุคลำกรทำงกำรศึก ษำ ผู้เ รียน หรือ ร่วมกั บ บุคคล ชุม ชน องค์ก รต่ำง ๆ ที่ ส ำมำรถนำไปใช้ป ระโยชน์ได้ต ำม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน
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ส่วนที่ 4
ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้ำนควำมรู้
สถำนศึกษำมีกำรดูแลแนะแนวผู้เรียน มีกำรกำกับติดตำมนักเรียน-นักศึกษำ มีกิจกรรมกำรเยี่ยมบ้ำน กำรโฮมรูม
เพื่อรับ ทรำบปัญ หำของนัก เรียน-นัก ศึกษำเพื่อแนวทำงเยียวยำและแก้ ไข มี ก ำรส่ง เสริมให้จัดท ำผลงำนด้ำน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย จัดกำรประกวดภำยในวิทยำลัย และส่งเสริมให้เข้ำร่วม
กำรประกวดระดับ อำชีวศึกษำจังหวัด และอำชีวศึกษำภำค ชำติ จนนำมำสู่กำรได้รับรำงวัลต่ำงๆ มีกำรจัดกำร
ฝึกอบรมอำชีพกับกระทรวงแรงงำน มีกำรจัดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ แลมีกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ (V-net) จนส่งผลให้นักเรียนนักศึกษำมีงำนทำ และไปศึกษำต่อในระดับสูงต่อไปและผลสัมฤทธิ์ในกำร
พัฒ นำคุณลัก ษณะของผู้ส ำเร็จ กำรศึก ษำ อำชีวศึก ษำที่ พึง ประสงค์ด้ำนควำมรู้ตำมรำยกำรประเมิ นคุณ ภำพ
กำรศึกษำ ปรำกฎผลดังนี้
1.1) กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.1.1) เชิงปริมำณ
- จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้ำ 804 คน สำเร็จกำรศึกษำ 372 คน
- จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้ำ 264 คน สำเร็จกำรศึกษำ 211 คน
1.1.2) เชิงคุณภำพ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 46.27
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 79.92
คิดเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำรวม ทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 54.59 มีคุณภำพ
อยู่ในระดับปำนกลำง โดยผลผู้สำเร็จกำรศึกษำ รวม ปวช. และ ปวส. ปีกำรศึกษำ 2561 เพิ่มสูงขึ้นกว่ำปีกำรศึกษำ
2560 คิดเป็นร้อยละ 4.01 (ปีกำรศึกษำ 2560 ร้อยละ 50.58)
1.1.3) ผลสะท้อน
สถำนศึกษำ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจำก สถำนศึกษำแก้ปัญหำกำร
ออกกลำงคันของนักเรียน และสถำนประกอบกำรพึงพอใจต่อผูส้ ำเร็จกำรศึกษำที่มงี ำนทำ ค่ำเฉลี่ย 3.51-5.00 คิด
เป็นร้อยละ 87.63
1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ
1.2.1) เชิงปริมำณ
- จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่ผ่ำนกำรพัฒนำเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบ
อำชีพอิสระ จำนวน 37 คน
- จำนวนผู้เรียนประสบผลสำเร็จสูก่ ำรเป็นผู้ประกอบอำชีพ กำรประกอบอำชีพอิสระ
จำนวน 3 คน
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1.2.2) เชิงคุณภำพ
ผู้เรียนที่ประสบควำมสำเร็จสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ
คิดเป็นร้อยละ 70.27 เที ยบกั บจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยทีผ่ำนกำรพัฒนำกำรเป็นผู้ป ระกอบกำรหรือกำร
ประกอบกำรอำชีพอิสระ มีคุณภำพอยู่ในระดับที่ดีเลิศ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ ปีกำรศึกษำ 2560
พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบควำมสำเร็จสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบ
อำชีพอิสระสูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2560 (ร้อยละ 67.23)
1.2.3) ผลสะท้อน
จำกผลกำรส่ ง เสริ ม สนั น สนุ น และพั ฒ นำผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะในกำรเป็ น
ผู้ประกอบกำรหรือ กำรประกอบอำชีพอิสระ และมีผู้เรียนที่ประสบควำมสำเร็จกำรประกอบอำชีพอิสระ เป็นที่
ยอมรับในชุมชน
1.3) ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
1.3.1) เชิงประมำณ
จำนวนผลงำน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ งำนวิจัย ในปีกำรศึกษำ
2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 23 ผลงำน
1.3.2) เชิงคุณภำพ
สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ และ
งำนวิจัยในสถำนศึกษำ ในระหว่ำงวันที่ 22-23 พฤศจิกำยน 2560 และมีผลงำนซอสผัดไทยสับปะรด ซำลำเปำเบญจรงค์ เก้ำอี้กำยภำพ กระทะทอดไร้กำก ระบบ 2 น้ำ อุปกรณ์อัดผงกำแฟ มีคุณภำพอยู่ในระดับดีเลิศ
1.3.3) ผลสะท้อน
ได้รับกำรยอมรับ สนับสนุนงบประมำณในกำรผลิต
1.4) ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
1.4.1) เชิงปริมำณ
จำนวนผู้เรียนที่ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพในวิทยำลัย จำนวน 14 คน
1.4.2) เชิงคุณภำพ
ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพใน
2) ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้
จำกผลกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำร กำรอบรมอำชีพระยะสั้น กำรเรียนรู้โดยกำรจัดทำนวักกรรมสิ่งประดิษฐ์
นำมำสู่นักเรียน-นักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำสำมำรถมีงำนทำ และศึกษำต่อได้
3) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นักเรียน-นักศึกษำของวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ ที่สำเร็จกำรศึกษำไป วิทยำลัยได้มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อสถำน
ประกอบกำร หรื อ สถำนศึ ก ษำที่ รั บ นัก ศึ ก ษำเข้ำ ศึ ก ษำต่ อ มี ค วำมพึ ง พอใจด้ำ นคุณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มีควำมพึงพอใจมำกกว่ำร้อยละ 3.50 ขึ้นไป
4.1.2 จุดเด่น
1. นักเรียน- นักศึกษำของวิทยำลัย มีควำมรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสถำนประกอบกำร
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2. นักเรียน-นักศึกษำจบแล้วมีงำนทำ
3. นักเรียน-นักศึกษำของวิทยำลัยเป็นที่ต้องกำรของสถำนประกอบกำร
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนำ
1. ควรมีกำรพัฒนำควำมรู้ทำงด้ำนภำษำ และเทคโนโลยี แก่นักเรียน-นักศึกษำ
4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ควรมีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร เพื่อนักเรียน-นักศึกษำ จะได้
เข้ำทำงำนได้ตรงตำมที่สถำนประกอบกำรต้องกำร
4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ
1. สถำนศึกษำมีกำรจัดทำหลักสูตรฐำนสมรรถนะร่วมกับสถำนประกอบกำร โดยมีกำรเชิญูเชี
ผ้ ่ยวชำญ
ด้ำนหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ร่วมกันกำหนดหลักสูตร ร่วมกับสถำนประกอบกำร และร่วมกับสถำนศึกษำในสังกัด
อำชีวศึกษำจังหวัดชลบุรี และสถำนศึกษำเอกชน
2. มีกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยมีกำรปรับปรุงคำอธิบำยรำยวิชำที่มีอูเดิ
ย่ ม ให้สอดคล้องกับ
ยุคสมัยปัจจุบัน และตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร
3. ครููสอนทุ
ผ้
กคนจะต้องทำทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผู้ปฏิบัติทุกรำยวิชำ มีกำรวัดและประเมินผล
2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
1. สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต้องเน้นูเรี
ผ้ ยนเป็นสำคัญ
2. มีกำรวิเครำะห์หลักสูตรและกำหนดรำยวิชำโดยมุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ
3. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเป็นชิ้นงำน โครงกำร มีกำรจัดทำสิ่งประดิษฐ์ กำรวิจัย
4. ครูมีกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน อุปกรณ์ที่ทันต่อเทคโนโลยี
5. มีกำรจัดทแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยเน้นให้วัดและประเมินผลตำมสภำพจริง ด้วยรูปแบบที่หลำย
หลำย
6. มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน โดยกำรจัดทำเอกสำรประจำชั้นเรียน มีกำรโอมรูม มีข้อมูลนักเรียนนักศึกษำรำยบุคคล มีกำรจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ มีระบบดูแลนักเรียน-นักศึกษำ โดยใช้ SMS แจ้งูผ้
ปกครอง มีกำรจัดตั้ง Line กลุ่ม ในกำรดูแลนักเรียน-นักศึกษำ และเข้ำถึงูปกครองได้
ผ้
โดยง่ำย
7. ห้องเรียนทุกห้องสำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง เพื่อใช้เป็นสื่อในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียน
3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
1. สถำนศึกษำมีครููสอนที
ผ้
่ตรงสำขำ มีกำรส่งครูเข้ำรับกำรอบรมตำมสำขำวิชำชีพ มีกำรส่งครูเข้ำร่วม
อบรมกับสถำนประกอบกำรตำมสำขำวิชำชีพ
2. สถำนศึ ก ษำมี ก ำรบริ ห ำรแบบมี ส่ ว นร่ ว มในกำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี แผนพั ฒ นำ
สถำนศึก ษำ กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติง ำนตำมแผนปฏิบูกำร
ั
ไดยครูทุ ก คนมี ส่วนรับ และได้รับ กำรอนุมัติ
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และคณะกรรมกำรวิทยำลัย
3. สถำนศึกษำมีกำรจัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นปัจจุบัน
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4. สถำนศึกษำมีกำรจัดอำำชีวศึกษำระบบทวิภำคี โดยทำควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรต่ำง ๆ
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
5. มีกำรระดมทรัพยำกรจำกภำยนอกทั้งวัสดุ คุรภัณฑ์ และเชิญูเชี
ผ้ ่ยวชำญมำร่วมเป็นวิทยำกรให้แก่
นักเรียน-นักศึกษำ
6. สถำนศึกษำ มีอำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงำน ที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
7. สถำนศึกษำ จัดให้มีสำธำรณูปโภคพื้นฐำน เช่น ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้ำ แสงสว่ำง ทำงเดิน กำร
รักษำควำมปลอดภัย
8. มีแหล่งูที
ร้ ่ให้นักเรียน-นักศึกษำค้นคว้ำ เช่น ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริกำร ห้องเรียนภำษำจีน เป็น
ต้น
9. มีระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อใช้ในงำนด้ำนสนสนเทศภำยใน
10. ห้องเรียน สำมำรถเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน
4) ด้ำนกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
1. สถำนศึกษำได้มีกำรจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคีจำนวน 6 สำขำวิชำ
2. มีกำรระดมทรัพำกรจำกภำยนอก ทั้งคุรุภัณฑ์ บุคลำกรที่ร่วมสอนในแผนกตรวจสอบโดยไม่ทำลำย
ได้รับกำรสนับสนุนรถจักรยำนยนต์จำกบริูษัทมิตรยนต์ ของแผนกเครื่องมือกล เป็นต้น
3. มีกำรบริกำรชุมชม เช่นโครงกำรร่วมด้วยช่วยประชำชน โครงกำรFix it center เป็นต้น
4. สถำนศึกษำมีระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศ และเพื่อใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
4.2.2 จุดเด่น
1. วิทยำลัยฯ มีครูที่มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมสำขำที่สอนทุกคน
2. วิทยลัยฯ มีกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะร่วมกับสถำนประกอบกำร
3. มีกำรบริกำรจัดกำรที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วม ของผู้บริหำร ครู นักเรียน ูปกครอง
ผ้
และผู้ประกอบ
และบุคคลภำยนอก
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนำ
1. หลักสูตรยังขำดควำมยืดหยุ่นในกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร
4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ควรมีกำรระดมทรัพยำกรจำกภำยนอกให้มำก โดยมีกำรเชิญสถำนประกอบกำร หรือูเชี
ผ้ ่ยวชำญ
หรือมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงำนอื่นให้มำกขึ้น
4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
1. ครููสอนมี
ผ้
กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพทุกคน
2. สถำนศึ ก ษำมี ก ำรบริ ห ำรงำนแบบมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ครู นั ก เรี ย น ูบริ
ผ้ ห ำร ูปกครอง
ผ้
สถำน
ประกอบกำร บุคคลภำยนอก
3. สถำนศึกษำมีกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเป็นปัจจุบัน
4 สถำนศึกษำมีกำรระดมทรัพยำกรจำกภำยนอกเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้
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5. สถำนศึกษำ มีกำรจัดทำโครงกำรในกำรบริกำรชุมชน และจิตอำสำ เช่น โครงกำรFix it center,
โครงกำรร่วมด้วยช่วยประชำชน
2) ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
1. สถำนศึกษำมีกำรสนับสนุนใหู้เรี
ผ้ ยนจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ และงำนวิจัย ให้
เข้ำรับกำรประกวด จนได้รับรำงวัล
2. สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นชิ้นงำน โครงกำร
4.3.2 จุดเด่น
1. สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน Stem Education และกำรเรียนเป็นโครงงำน โครงกำร มีกำร
จัดทำสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
2. มีกำรทำควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรต่ำง ๆ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนำ
1. สถำนศึกษำควรมีกำรทำควำมร่วมมือในกำรจัดทำงำนวิจัยร่วมกับหน่วยงำนอื่น
4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ควรมีกำรอบรมกำรทำวิจัยให้นักเรียน-นักศึกษำเพิ่มขึ้น
ตำรำงที่ 4.1 สรุปคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
ประเด็นที่ 1.1 ด้ำนควำมรู้
ประเด็นที่ 1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้
ประเด็นที่ 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีูพึ่ งประสงค์
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำ
ประเด็นที่ 2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ
ประเด็นที่ 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
ประเด็นที่ 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นที่ 2.4 ด้ำนกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ประเด็นที่ 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ประเด็นที่ 3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

คะแนนที่ได้
87.20
87.92
87.92
85.77
94.00
76.00
100.00
100.00
100.00
85.00
100.00
70.00
88.73
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
คะแนนที่ได้
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปำน
กลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)
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ส่วนที่ 5
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ

ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึก ษำ
ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ จำนวน 5 ด้ำน ตำมระดับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ดังนี้
5.1 ผลกำรประเมินรำยด้ำนและภำพรวม
สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
(ปวส.) และ หรือกำรฝึกอบรมวิชำชีพ รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จำนวน 5 ด้ำน
25 ข้อกำรประเมิน ดังนี้
5.1.1 ด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
กำรประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ ที่เป็นผลมำจำกกำรพัฒนำคุณภำพ ทำงวิชำกำร
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5.1
ตำรำงที่ 5.1 ผลกำรประเมินด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำโดยภำพรวมและจำแนกเป็นรำยกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
ข้อที่

รำยกำรประเมิน

1 กำรดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผูป้ ระกอบกำร
3
หรือกำรประกอบอำชีพอิสระ
ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
4
งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
5 ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
6 ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำน
7
อำชีวศึกษำ (V-NET)

ข้อที่

ระดับ
คุณภำพ

ค่ำ
น้ำหนัก
(50)

2
1

ปำนกลำง
กำลังพัฒนำ

2
2

คะแนนที่ได้
จำกกำรประเมิน
(ค่ำน้ำหนักXค่ำ
คะแนน)
4
2

5

ยอดเยี่ยม

3

15

1

กำลังพัฒนำ

3

3

1
5

กำลังพัฒนำ
ยอดเยี่ยม

2
20

2
100

4

ดีเลิศ

3

12
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ผลกำรประเมิน
ข้อที่

รำยกำรประเมิน

ข้อที่

ระดับ
คุณภำพ

ค่ำ
น้ำหนัก
(50)

คะแนนที่ได้
จำกกำรประเมิน
(ค่ำน้ำหนักXค่ำ
คะแนน)
75
213
85.2

8 กำรมีงำนทำและศึกษำต่อของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ 5 ยอดเยี่ยม 15
ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250
สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)
5.1.2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ มีกำรพัฒนำหลักสูตร
ฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือกำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม และมีกำรส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เ รียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงมีคุณภำพ เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ปรำกฏผลดังตำรำงที่
5.2
ตำรำงที่ 5.2 ผลกำรประเมินด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยภำพรวมและจำแนกเป็นรำยกำร
ประเมิน
ข้อที่

รำยกำรประเมิน

1. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็น
1.1
ระบบ
กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือ
1.2 ปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือ
กำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม
2. กำรจัดกำรเรียนรูส้ ู่กำรปฏิบัตทิ ี่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
2.1 คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สกู่ ำรปฏิบัติ

ผลกำรประเมิน
ระดับ
คะแนน
คุณภำพ

ค่ำ
คะแนนที่ได้
น้ำหนัก จำกกำรประเมิน
(10) (ค่ำน้ำหนักXค่ำคะแนน)
5

5

ยอดเยี่ยม

2

10

1

กำลังพัฒนำ

3

3

5
5

ยอดเยี่ยม

2

10
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ข้อที่

รำยกำรประเมิน

ผลกำรประเมิน
ระดับ
คะแนน
คุณภำพ

ค่ำ
คะแนนที่ได้
น้ำหนัก จำกกำรประเมิน
(10) (ค่ำน้ำหนักXค่ำคะแนน)

กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรูส้ ู่กำรปฏิบัตทิ ี่
2.2 เน้นผูเ้ รียน เป็นสำคัญและนำไปใช้ใน กำร
5 ยอดเยี่ยม
3
15
จัดกำรเรียนกำรสอน
ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน
38
ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50
76
สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)
5.1.3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สถำนศึก ษำมี ก ำรส่ง เสริม สนับ สนุนและพัฒ นำครูผู้สอนให้มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำม
มำตรฐำนตำแหน่ง สำยงำนครูผู้สอน และผู้บริหำรสถำนศึกษำมีทักษะในกำรบริหำร จัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย
ที่กำหนดไว้ ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5.3
ตำรำงที่ 5.3 ผลกำรประเมินด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำโดยภำพรวมและจำแนกเป็นรำยกำรประเมิน
ข้อที่

รำยกำรประเมิน

ผลกำรประเมิน
ระดับ
คะแนน
คุณภำพ

1. ครูผู้สอน
1.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
5 ยอดเยี่ยม
1.2 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
5 ยอดเยี่ยม
1.3 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ
5 ยอดเยี่ยม
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2.1 กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม
5 ยอดเยี่ยม
กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อ
2.2
5 ยอดเยี่ยม
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100

ค่ำ
คะแนนที่ได้
น้ำหนัก จำกกำรประเมิน
(20) (ค่ำน้ำหนักXค่ำคะแนน)
10
5
25
3
15
2
10
10
5
25
5

25
100
100
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ผลกำรประเมิน
ค่ำ
คะแนนที่ได้
ข้อที่
รำยกำรประเมิน
ระดับ น้ำหนัก จำกกำรประเมิน
คะแนน
คุณภำพ (20) (ค่ำน้ำหนักXค่ำคะแนน)
สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)
5.1.4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม
สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนประกอบกำร บุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี มี ก ำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อยกระดับและพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5.4
ตำรำงที่ 5.4 ผลกำรประเมินด้ำนกำรมีส่วนร่วมโดยภำพรวมและจำแนกเป็นรำยกำรประเมิน
ข้อที่

รำยกำรประเมิน

ผลกำรประเมิน
ค่ำ
คะแนนที่ได้
ระดับ น้ำหนัก จำกกำรประเมิน
คะแนน
คุณภำพ (10) (ค่ำน้ำหนักXค่ำคะแนน)
5 ยอดเยี่ยม
6
30

1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำร
2
5 ยอดเยี่ยม
2
สอน
3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ
5 ยอดเยี่ยม
2
ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50
สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)

10
10
50
100

5.1.5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน
สถำนศึกษำดำเนินกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร แหล่งกำร
เรียนรู้ โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม และสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้มีควำมพร้อมและเพียงพอต่อกำรใช้งำนของผู้เรียน
หรือผู้รับบริกำร เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบ ทของสถำนศึกษำ ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5.5
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ตำรำงที่ 5.5 ผลกำรประเมินด้ำนปัจจัยพื้นฐำนโดยภำพรวมและจำแนกเป็นรำยกำรประเมิน
ข้อที่

รำยกำรประเมิน

ผลกำรประเมิน
ระดับ
คะแนน
คุณภำพ

ค่ำ
คะแนนที่ได้
น้ำหนัก จำกกำรประเมิน
(10) (ค่ำน้ำหนักXค่ำคะแนน)

อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรง
5 ยอดเยี่ยม
2
ฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม
2 ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน
5 ยอดเยี่ยม
2
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร
5 ยอดเยี่ยม
2
ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำน
4
5 ยอดเยี่ยม
2
ด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ
กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อ
5
5 ยอดเยี่ยม
2
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50
สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)
1

10
10
10
10
10
50
100

5.1.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำทั้ง 5 ด้ำน ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5.6
ตำรำงที่ 5.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำจำแนกเป็นรำยด้ำน
ร้อยละของคะแนน
ค่ำ
คะแนนที่ได้
ที่ได้จำกกำรประเมิน
ที่
ด้ำนกำรประเมิน
น้ำหนัก จำกกำรประเมิน (ผลรวมคะแนนที่ได้จำกกำร
(100)
แต่ละด้ำน ประเมินของด้ำน X น้ำหนักคะแนน
ของด้ำน) / คะแนนรวมของด้ำน
1 ผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
50
213
(213 x 50) / 250 = 42.60
2 หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 10
38
(38 x 10) / 50 = 7.60
3 ครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ
20
100
(100 x 20) / 100 = 20.00
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ร้อยละของคะแนน
ค่ำ
คะแนนที่ได้
ที่ได้จำกกำรประเมิน
ที่
ด้ำนกำรประเมิน
น้ำหนัก จำกกำรประเมิน (ผลรวมคะแนนที่ได้จำกกำร
(100)
แต่ละด้ำน ประเมินของด้ำน X น้ำหนักคะแนน
ของด้ำน) / คะแนนรวมของด้ำน
4 กำรมีส่วนร่วม
10
50
(50 x 10) / 50 = 10.00
5 ปัจจัยพื้นฐำน
10
50
(50 x 10) / 50 = 10.00
ร้อยละคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินในภำพรวม
451
90.20
สรุป ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)
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ส่วนที่ 6
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ และสภำพกำรณ์ของสถำนศึกษำทัง้
ภำยในและภำยนอก สำมำรถนำมำกำหนดทิศทำง
และแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ดังนี้ วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ กำหนดวิสัยทัศน์ ของ
วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ ไว้ดังนี้ “เป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ ควบคู่ คุณธรรม สร้ำงนวัตกรรม นำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้บริหำร จัดกำร
สถำนศึกษำ นำพำสู่ Smart College”
พันธกิจ (Mission) วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ ได้จัดทำ
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่อ
กำหนดทิศทำงและ แนวทำงในกำรขับเคลื่อน
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ สถำนศึกษำ
เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ ดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมรู้
ทักษะ และกำรประยุกต์ใช้ เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำและมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
พันธกิจที่ 2. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
เพื่อผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ของ
ตลำดแรงงำน
พันธกิจที่ 3. เสริมสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดย
ควำมร่วมมือของบุคคล ชุมชน และสถำน
ประกอบกำร

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
พันธกิจที่ 1
1) โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำด้ำนอำชีพของ
สถำนศึกษำและ สถำนประกอบกำร
2) โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในด้ำนวิชำกำรและ
วิชำชีพ
3) โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและวิชำชีพ
4) โครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้อม นักเรียน นักศึกษำเพื่อ
กำรทดสอบทำง กำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (VNET)
5) โครงกำรพัฒนำระบบดูแลผูเ้ รียน
6) โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับชุมชนภำคเอกชน
ให้มีส่วนร่วมในกำร บริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ
7) โครงกำรสร้ำงจิตสำนึกควำมรักในสถำนบันชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์
8) โครงกำรติดตำมผูเ้ รียนให้สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
9) โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษำ 10)
โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพือ่ พัฒนำ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะวิชำชีพของผู้เรียนอำชีวศึกษำ
พันธกิจที่ 2
1) โครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพื่อกำรผลิตและพัฒนำ
กำลังคนอำชีวศึกษำตำม ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
และประเทศ
2) โครงกำรเตรียมควำมพร้อมผู้สำเร็จกำรศึกษำเพื่อเข้ำสู่
ตลำดแรงงำน
3) โครงกำรขยำยโอกำสกำรศึกษำและพัฒนำทักษะวิชำชีพ
เพื่อเตรียมควำม พร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำน กิจกรรมพัฒนำ
รูปแบบและยกระดับคุณภำพศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix
it Center Thailand 4.0)
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ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
4) โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรสถำนศึกษำ
5) โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ของสถำนศึกษำ
6.) โครงกำรพัฒนำระบบวัดและประเมินผลกำรเรียนกำร
สอนรำยวิชำ
7) โครงกำรประชุมเชิงปฏบัติกำรเพือ่ สร้ำงควำมเข้ำใจแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำน ของคณะกรรมกำรวิทยำลัย และ
คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
8) โครงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับแผนกุลยุทธ์
และอัตลักษณ์ของ สถำนศึกษำ
9) โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมสมรรถนะ
อำชีพแบบบูรณำกำร โดยมีส่วนร่วม
10) โครงกำรกำรส่งเสริมบำเพ็ญประโยชน์
พันธกิจที่ 3
1) โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และปลูกฝังวิถีประชำธิปไตย
ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์และต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น
2) โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนอำชีวศึกษำ
เพื่อลดปัญหำกำรออก กลำงคันและกำรทะเลำะวิวำท
3) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
รูปแบบอำชีวศึกษำระบบ ทวิภำคีและทวิศึกษำ
4) โครงกำรอุดหนุนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของนักเรียน
นักศึกษำ
5) โครงกำรศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้ผปู้ ระกอบกำรใหม่เพื่อ
สร้ำงผูป้ ระกอบกำร ใหม่
6) โครงกำรอบรมกำรเขียนแผนธุรกิจเพือ่ สร้ำง
ผู้ประกอบกำรใหม่
7) โครงกำรส่งเสริมพัฒนำนวัตกรรมนักเรียน นักศึกษำ
เทคโนโลยีสงิ่ ประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ
8) โครงกำรจัดประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยใน สถำนศึกษำ
9) โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนครูผสู้ อนจัดทำ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งำน สร้ำงสรรค์ งำนวิจัยของครู 10)
โครงกำรวิจัยใจในชั้นเรียน

ด้านที่ ๑. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นที่ 1.1 การดูแลแนะแนวผู้เรียน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถสาเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

1.1

เชิงปริมาณ
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้า.....804...คน สาเร็จการศึกษา...372..คน
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้า...264....คน สาเร็จการศึกษา...211.คน

1.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ......46.27......
- ผู้สาเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ......79.92.....
คิดเป็นผู้สาเร็จการศึกษารวมทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ.....54.59..... มี
คุณภาพอยู่ในระดับ....ปานกลาง.....โดยผลผู้สาเร็จการศึกษารวม ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2561 เพิ่ม
สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร้อยละ...4.01...... (ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ....5058..)
๑.๓ ผลสะท้อน
สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชนเนื่องจากได้มกี ารออกเยี่ยมบ้านนักเรียน-นักศึกษา เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน-นักศึกษาที่มปี ญ
ั หา
และสถานประกอบการพึงพอใจต่อผูส้ าเร็จ
การศึกษาที่มงี านทา ค่าเฉลี่ย3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 87.63

ด้านที่ ๑. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คาอธิบาย
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกทัง้ ด้าน
จิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมปิ ัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผเู้ รียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ

ด้านที่ ๑. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น ผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา ตาม
เกณฑ์การประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับชาติ
1.3.1 เชิงปริมาณ
จานวนผู้เรียนกุลม่ เป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
จานวน 37 คน
- จานวนผู้เรียนทีป่ ระสบความสาเร็จสู่การเป็นผูป้ ระกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ จานวน
3 คน
1.3.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสูก่ ารเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ
70.27 เทียบกับจานวนผูเ้ รียนกลุม่ เป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ มีคุณภาพในระดับ ดีเลิศ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2560 พบว่า ในปีการศึกษา
2561 ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระสูงกว่าปี
2560 ร้อยละ 67.23
1.3.3 ผลสะท้อน
จากผลการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูเ้ รียนให้มสี มรรถนะในการเป็นผูป้ ระกอบการ
หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ และมีผู้เรียนทีป่ ระสบความสาเร็จการประกอบอาชีพอิสระ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อม
ทีวี ตู้เย็น ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค้าขายสินค้าออนไลน์ เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการพัฒนาศูนย์บม่
เพาะจนได้รับรางวัลในระดับ 5 ดาว

ด้านที่ ๑. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นที่ ๑.๔ ผลงานผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผเู้ รียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการนามาใช้ประโยชน์
ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
1.4.1 เชิงปริมาณ
จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในปีการศึกษา2561 จานวน
ทั้งสิ้น 23 ผลงาน
1.4.2 เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยใน
สถานศึกษา และมีผลงานสิ่งประดิษฐ์.ซอสผัดไทยสับปะรด ซาลาเปาเบญจรงค์ เก้าอี้กายภาพ กระทะทอดไร้
กาก ระบบ 2 น้า อุปกรณ์อัดผงกาแฟ ได้รับการยอมรับจาก อบต.หนองปลาไหล และชุมชนหนองเกตุใหญ่ ในการ
นาไปใช้ประโยชน์ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ
1.4.3 ผลสะท้อน
ได้รับการยอมรับจากอบต.หนองปลาไหล และชุมชนหนองเกตุใหญ่ สนับสนุน งบประมาณในการผลิต
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์

ด้านที่ ๑. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นที่ ๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการ
ประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทัง้
ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

1.5.1 เชิงปริมาณ
จานวนผู้เรียนที่ได้รบั รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัดจานวน........40........คน
ภาค.........14.........คน ระดับชาติ...........6...........คน

ระดับ

1.5.2 เชิงคุณภาพ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ
- ระดับจังหวัด.....27............รางวัล
- ระดับภาค...........8............รางวัล
- ระดับชาติ
1.5.3 ผลสะท้อน
หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยในอาชีวศึกษาจังหวัด อาชีวภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และภาคอื่นๆ ให้การยอมรับ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
จานวน ๕ ด้าน ๒๕ ข้อการประเมิน
........................................................................................
1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผูเ้ รียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
ตารางที่ 1 ตารางผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็น
รายการประเมิน
ค่า
คะแนนที่
ข้อ
รายการประเมิน
คะแนน
ระดับ
ที่
คุณภาพ นาหนัก ได้จากการ
1 การดูแลแนะแนวผูเ้ รียน
2
ปานกลาง
2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1
กาลังพัฒนา
3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ ระกอบการหรือ
5
ยอดเยี่ยม
การประกอบอาชีพอิสระ
4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
1
กาลังพัฒนา
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1
กาลังพัฒนา
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5
ยอดเยี่ยม
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
4
ดีเลิศ
อาชีวศึกษา (V-NET)
8 การมีงานทาหรือศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา
5
ยอดเยี่ยม
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ร้อยละของคะแนนด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 250

(50)

ประเมิน

2
2
3

4
2
15

3

3

2
20
3

2
100
12

15

75
213
85.20

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
จานวน ๕ ด้าน ๒๕ ข้อการประเมิน
........................................................................................
2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพือ่ พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ตารางที่ 2 ตารางผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและ
จาแนกเป็นรายการประเมิน
ค่า
คะแนนที่
ข้อ
รายการประเมิน
คะแนน
ระดับ
น
าหนั
ก
ได้
จากการ
ที่
คุณภาพ
1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
5
ยอดเยี่ยม
ระบบ
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
1
กาลังพัฒนา
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัตทิ ี่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การ
5
ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติ
2.2 ผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการ
5
ยอดเยี่ยม
เรียนการสอน
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ร้อยละของคะแนนด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 50

(10)

ประเมิน

2

10

3

3

2

10

3

15
38
76.00

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษาด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ ดีเลิศ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
จานวน ๕ ด้าน ๒๕ ข้อการประเมิน
........................................................................................
3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผสู้ อนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐาน ตาแหน่งสายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหารจัดการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
ตารางที่ 3 ตารางผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจาแนก
เป็นรายการประเมิน
ค่า
คะแนนที่
ข้อ
รายการประเมิน
คะแนน
ระดับ
ที่
คุณภาพ นาหนัก ได้จากการ
1 ครูผสู้ อน
1.1 การจัดการเรียนการสอน
5
ยอดเยี่ยม
1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
5
ยอดเยี่ยม
1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
5
ยอดเยี่ยม
2 ผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
5
ยอดเยี่ยม
2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
5
ยอดเยี่ยม
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ร้อยละของคะแนนด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 100

(20)

ประเมิน

5
3
2

25
15
10

5
5

25
25
100
100.00

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษาด้านที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
จานวน ๕ ด้าน ๒๕ ข้อการประเมิน
........................................................................................
4 ด้านการมีส่วนร่วม
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุชน องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตารางที่ 4 ตารางผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ค่า
คะแนนที่
ข้อ
รายการประเมิน
คะแนน
ระดับ
ที่
คุณภาพ นาหนัก ได้จากการ
(10)

ประเมิน

6
2
2

30
10
10
50
100.00

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5
ยอดเยี่ยม
2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
5
ยอดเยี่ยม
3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
5
ยอดเยี่ยม
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ร้อยละของคะแนนด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 50
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษาด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
จานวน ๕ ด้าน ๒๕ ข้อการประเมิน
........................................................................................
5 ด้านปัจจัยพืนฐาน
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิง่ อานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผูเ้ รียนหรือผูร้ ับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ตารางที่ 5 ตารางผลการประเมินด้านปัจจัยพืนฐานโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ค่า
คะแนนที่
ข้อ
รายการประเมิน
คะแนน
ระดับ
ที่
คุณภาพ นาหนัก ได้จากการ
1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร โรง
5
ยอดเยี่ยม
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
5
ยอดเยี่ยม
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
5
ยอดเยี่ยม
4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
5
ยอดเยี่ยม
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
5
ยอดเยี่ยม
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ร้อยละของคะแนนด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 50
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษาด้านที่ ๕ ด้านปัจจัยพื้นฐาน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

(10)

ประเมิน

2

10

2
2
2

10
10
10

2

10
50
100.00

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
จานวน ๕ ด้าน ๒๕ ข้อการประเมิน
........................................................................................
ตารางผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจาแนกเป็นรายด้าน
ข้อ
ที่

1
2
3
4
5

รายการประเมิน

ผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
การมีส่วนร่วม
ปัจจัยพื้นฐาน
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน

ค่า
นาหนัก
(100)

คะแนนที่ได้
จากการ
ประเมินแต่ละ
ด้าน

50
10
20
10
10

213
38
100
50
50
451

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยีย่ ม

ร้อยละของคะแนนที่ได้
จากการประเมิน
(ผลรวมคะแนน x
นาหนักคะแนน)/คะแนน
รวมของด้าน
(213x50)/250=42.60
(38x10)/50 = 7.60
(100x20)/100=20.00
(50x10)/50 = 10.00
(50x10)/50 = 10.00

90.20

